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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. ar bažām norāda, ka pārkāpumi attiecībā uz struktūrfondiem, par kuriem tika ziņots 
Komisijai, 2008. gadā salīdzinājumā ar 2007. gadu ir palielinājušies par 6,7 % un ka 
vislielākais pārkāpumu īpatsvars tāpat kā iepriekšējos gados attiecas uz ERAF un ESF; 
tomēr ar gandarījumu norāda, ka to finanšu ietekme ir samazinājusies par 27 %;

2. uzskata kopējo paziņoto pārkāpumu palielinājumu par zīmi, ka dalībvalstis ir pielikušas 
pūles, lai uzlabotu savas kontroles sistēmas, un ir pārliecināts, ka ar struktūrfondu regulām 
ieviestie jaunie noteikumi laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam turpmākajos gados 
palīdzēs samazināt pārkāpumu līmeni;

3. pieņem zināšanai Revīzijas Palātas ziņojumu par 2008. gada budžeta izpildi un pauž 
nožēlu par to, ka neatmaksāto līdzekļu īpatsvars kohēzijas politikas jomā tiek lēsts 11 % 
apmērā; uzskata, ka tā iemesls daļēji ir apgrūtinošās administratīvās procedūras, un uzsver, 
ka izpildes uzlabošanas procesā ir īpaši būtiski vienkāršot valstu un Kopienas tiesisko 
regulējumu, kas reglamentē struktūrfondus, jo īpaši attiecībā uz pārvaldības un kontroles 
procedūrām;

4. pauž nožēlu par to, ka gandrīz 18 % gadījumu joprojām tiek ziņots par kavējumiem, kas 
pārsniedz divus gadus; uzsver, ka ir svarīgi samazināt atšķirību starp atklāto un paziņoto 
pārkāpumu skaitu, lai ļautu Komisijai pareizi un savlaicīgi analizēt mainīgās tendences un 
modeļus saistībā ar pārkāpumiem un krāpšanu;

5. atzinīgi vērtē Komisijas 2008. gada 16. decembra paziņojumu "Uz vispārēju izpratni par 
pieļaujamā kļūdas riska jēdzienu" (COM(2008)0866), kā arī dažu dalībvalstu īstenotos 
uzlabojumus savu pārkāpumu paziņošanas sistēmu saskaņošanā, plašāk izmantojot 
Krāpšanas apkarošanas informācijas sistēmu (AFIS);

6. mudina Komisiju un dalībvalstis rīkoties ar pilnu atbildību un pielikt lielākas pūles, lai 
nepieļautu pārkāpumus, administratīvas kļūdas un trūkumus, un prasa precīzāk nodalīt 
pārkāpuma un aizdomu par krāpšanu jēdzienus.


